
Dohoda o ukončení příkazní smlouvy  
uzavřené podle § 2430 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský 

zákoník“) 
 

1. Smluvní strany 
 

Město Nový Bor 
sídlo:    nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor 
IČ:    00260771 
DIČ:    CZ00260771 
zastoupeno:  Mgr. Jaromír Dvořák, starosta 
zastoupeno ve věcech smluvních:  
bankovní spojení:  KB, a.s., č.ú. 525421/0100 
(dále jen příkazce)  
 
a 
  
JUDr. Michaela Poremská, Ph.D., LLM, advokát 
kancelář:   Mexiko č.p. 972, lázně Klimkovice, PSČ 742 85 
IČ:    88368505 
Ev.č. v ČAK:  19550 
bankovní spojení:  
e-mail:      
tel.:    
IP videokonference:  
(dále jen příkazník) 
 

1. Znění dohody: 
Výše identifikované smluvní strany příkazní smlouvy, kterou mezi sebou uzavřely dne 4. 2. 2021 (dále 
jen „smlouva“) a jejímž předmětem bylo:  
„poskytnutí právní služby administrace  zadávacího řízení elektronicky v certifikovaném 
elektronickém nástroji zadavatele – zjednodušeného podlimitního řízení podle zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“) pro příkazce 
(zadavatele) v rámci této uzavřené příkazní smlouvy, směřující k výběru dodavatele veřejné zakázky 
„Oprava střešního pláště č. p. 1, nám. Míru Nový Bor“ (dále také „zadávací řízení“).“  
se dohodly na ukončení smlouvy dohodou na základě článku 9. odst. 4 smlouvy.  
 
Závazek příkazce k úhradě podle článku 5. odst. 2 smlouvy těchto etap: 

- posouzení podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocení nabídek 21 500,-- Kč 

- dokončení zadávacího řízení 11 000,-- Kč, 
zaniká podpisem této dohody.  
 
Obě smluvní strany výslovně prohlašují, že po podpisu této dohody a úhradě částky za první etapu - 
tvorba zadávací dokumentace a zahájení zadávacího řízení, ve výši 16500,-- Kč bez DPH a k úhradě 
částky za druhou etapu – otevírání nabídek, ve výši 16000,-- Kč bez DPH, příkazce příkazníkovi jsou 
vyrovnány veškeré jejich vzájemné závazky vyplývající ze smlouvy a nemají již vůči sobě žádné jiné 
nároky s ní související a z ní vyplývající.  
 
Smluvní strany se dohodly na zániku smlouvy ke dni 5.5.2021, 24:00 hod. 
 
Tato dohoda je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní 
strana obdrží po jednom z nich. 



 
Smluvní strany prohlašují, že tato dohoda byla sepsána určitě a srozumitelně na základě pravdivých 
údajů a po vzájemné dohodě smluvních stran na základě jejich vážné a svobodné vůle, nikoliv v tísni a 
nikoliv za jednostranně nevýhodných podmínek, což potvrzují svými podpisy. 
 
V Novém Boru dne 19.5.2021    V Klimkovicích dne 6. 5. 2021 
  
 
 
………………………..      ……………………….. 
příkazce      příkazník 


